P r ivac y ver klar ing Sec u
D ri ve Tra ining B .V.
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van
kracht (hierna te noemen als AVG). Deze
regeling is van toepassing voor alle
organisaties die persoonsgegevens verwerken. Ook Secu Drive Training B.V. verwerkt persoonsgegevens en moet zich dan
ook aan deze regeling houden. In deze
verklaring hebben wij een heldere richtlijn
opgesteld hoe persoonsgegevens door ons
worden verwerkt en waarvoor ze worden
gebruikt.

D e r ic htl i jn in he t alg eme en
Het onnodig bewaren van persoonsgegevens wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Hierbij hanteren we het principe “hebben
we niet nodig dus wordt ook niet be-waard”
gehanteerd. Voor de uitvoering van onze
activiteiten in het trainen en coachen van
deelnemers ontkomen we er niet aan dat
er wel persoonsgegevens verwerkt en
bewaard moeten worden. Voor ons is het
een primaire taak om aantoonbaar te maken dat een afgesproken activiteit is uitgevoerd en wie eraan hebben deelgenomen.

W el ke g eg ev en s w ord en e r
b ew aa rd ?
Secu Drive Training maakt onderscheid in
twee verschillende trajecten voor het
registreren van persoonsgegevens. Het
eerste traject is de gegevens van de
opdrachtgever. De gegevens die wij van de
opdrachtgever bewaren zijn:

•
•
•
•

Volledige naam en voorletters
Adresgegevens (indien van toepassing)
Emailadres (indien van toepassing)
Telefoonnummer (indien van
toepassing)
• Geboortedatum
• Historie gevolgde opleidingen
• BSN nummer (zie de toelichting)
Toelichting bij BSN nummer. Voor het
reserveren van examens bij het CBR of het
registreren van een deelnemer bij het
CCV/CBR in het kader van de verplichte
Nascholing Vakbekwaamheid Beroepschauffeurs hebben wij éénmalig het BSN
nummer nodig. Bij het inkopen van een
examen of het registreren van een
nascholing ontvangen wij van het CBR een
kandidaatsnummer. Dit unieke kandidaatsnummer wordt door ons geregistreerd en bewaard ten behoeve van
nieuwe trainingen of opleidingen. Het BSN
nummer wordt niet bewaard.
Wanneer de opdrachtgever en de deelnemer aan een activiteit dezelfde is dan
wordt alleen die informatie bewaard die
betrekking heeft op de uit te voeren
opdracht.

Wa arvoor w ord en de g eg e ven s
g ebru ik t?
De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor de administratieve verwerking
van een verstrekte opdracht en training of
opleiding.
Onder administratieve verwerking wordt
verstaan:

• Volledige Bedrijfsnaam + adres
• Telefoonnummers en email
• Contactpersonen met functie en
Contactgegevens
• Facturatie en financiële gegevens

•
•
•
•
•
•

In het tweede traject gaat het om de persoonsgegevens van de deelnemers aan een
training of coaching. De gegevens die
worden bewaard zijn:

De persoonsgegevens van opdrachtgevers
en deelnemers worden opgeslagen in een
relatiebeheer systeem en een
cursistenbeheer systeem.

Offerte traject
Financiële verwerking
Uitnodigingen
Presentielijsten
Certificaten/pasjes
Evaluatieformulieren

Indien er geen wettelijke vereiste is zullen
deze gegevens op verzoek uitsluitend
inzichtelijk worden gesteld ten behoeve van
de deelnemer en de opdrachtgever. Zie
hiervoor ook de specifieke richtlijnen.

V erw i jd er ing
p e rso o n sg eg e ve ns
Alle deelnemers en contactpersonen die
met ons persoonsgegevens hebben gedeeld kunnen, zonder opgaaf van reden,
de gegevens laten verwijderen. Dit kunt u
doen door een email te sturen naar:
info@secudrivetraining.nl met het onderwerp “Verzoek verwijdering Persoonsgegevens”. Alle gegevens worden dan binnen 5
werkdagen verwijderd. Het verwijderen van
de gegevens betekend dat niet meer
aantoonbaar gemaakt kan worden dat
bepaalde trainingen of opleidingen zijn
gevolgd. Bij het verzoek tot verwijdering van
de persoonsgegevens wordt Secu Drive
Training B.V. gevrijwaard van het
aantoonbaar maken van de gevolgde trainingen en opleidingen.*
Deelnemers en contactpersonen hebben
voor het toezenden van productinformatie
van Secu Drive Training B.V. apart de mogelijkheid om zich per mailing uit te schrijven.
De uitschrijfmogelijkheid wordt onderaan
de mailing kenbaar gemaakt. De uitschrijving heeft dan alleen betrekking op de toezending van productinformatie.

B e ve il ig ing p ersoon sg eg e ve ns
Alle persoonsgegevens die aan Secu Drive
Training worden verstrekt worden met de
uiterste zorgvuldigheid beschermd. Indien
het beheer van deze gegevens door een
derde partij worden beheerd dan heeft
Secu Drive Training B.V. met deze partijen
uitgebreide overeenkomsten gesloten die
de zorgt voor een optimale beveiliging van
de persoonsgegevens.

Aa nsp ra ke li jkh eid
Het opslaan van persoons gegevens brengt
verantwoordelijkheid met zich mee.

Secu Drive Training B.V. past in de verwerking van persoonsgegevens verschillende veiligheidstechnieken toe om uw
gegevens te beschermen. Op deze wijze
streven wij naar een optimale beveiliging.
Een 100% garantie kan hierop echter niet
gegeven worden. Secu Drive Training B.V.
kan dan ook niet aansprakelijk gesteld
worden voor diefstal van gegevens.

Sp ec if ie ke r ic ht li jne n
Bij een aantal trainingen en of opleidingen
is het noodzakelijk om meer informatie te
bewaren/verwerken van deelnemers dan
beschreven bij “Waarvoor worden de
gegevens gebruikt”. Dit is dan een gevolg
van wettelijk verplichtingen om deze
gegevens te bewaren. Als opleider hebben
wij een bewaarplicht om gegevens als
uitslagformulieren en getekende
presentielijsten voor de uitvoerende en
controlerende instanties te bewaren.

Rappor tag e s
Van sommige trainingen of opleidingen
wordt een rapportage gemaakt van de
deelnemende cursist. Bij het verstrekken
van de opdracht tot uitvoering is hiervoor
door de opdrachtgever een goedkeuring
gegeven. Deze rapportages worden
uitsluitend aan de deelnemer ter inzage
getoond en aan een door de opdrachtgever
benoemde persoon binnen de organisatie.
Rapportages worden nimmer aan derden
verstrekt. Het verwijderen van rapportages
van een deelnemer zal uitsluitend worden
gehonoreerd na een schriftelijk verzoek
van de deelnemer en de opdrachtgever.

K lac ht en
Wij stellen alles in het werk om uw
gegevens op een zo goed mogelijke wijze
te verwerken en te beheren. Mocht u
desondanks hierover niet tevreden zijn of
klachten hebben dan kunt u dit kenbaar
maken door een verzoek te richten aan de
directie van Secu Drive Training B.V. Na

ontvangst van uw klacht zullen wij binnen 3
werkdagen contact met u opnemen over
uw klacht.
Indien uw klacht niet naar tevredenheid is
opgelost dan kunt u voor een klacht contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

W ijz ig ing en in Pri vac y
v erk lar ing
De privacy verklaring kan indien dit nodig is
worden aangepast. De aanpassingen en
wijzigingen zullen op de website van Secu
Drive Training B.V. worden gepubliceerd.
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming nooit voor andere doeleinden gebruikt worden.

I nz ic ht in uw g eg eve ns
De privacywetgeving geeft u als betrokkene het recht op inzage en of het recht op
correctie. U kunt hiervoor telefonisch
contact met ons opnemen.

*Persoonsgegevens worden pas verwijderd
wanneer aan alle betalingsverplichtingen
zijn voldaan. Indien noodzakelijk kunnen de
gegevens nog gebruikt worden voor het
invorderen van openstaande
betalingsverplichtingen.
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